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II

‘Brussel’ in Filips’ afwezigheid
(1559-1561)

57

‘Messieurs, combien que i’entends raisonnablement le langaige François si ne
l’ay si prompt que pour vous povoir parler en icelluy. Vous entendrez ce que
l’évesque d’Arras [Granvelle] vous dira de ma part.’272

- Filips II tijdens de abdicatieceremonie van Karel V.

Het vertrek van Filips naar Castilië in 1559 betekende allereerst dat de Brusselse
regentschapsregering routines moest ontwikkelen om met de vorst in contact te
blijven. De mogelijkheden die de verschillende groepen binnen de Brusselse Raad
van State hadden om het beleidsvormingsproces in Spanje te beïnvloeden hingen
enerzijds af van de bureaucratische kanalen die de koning ter beschikking stelde
en anderzijds van andere kanalen die zij zelf in het leven riepen. De ambtelijke
kanalen zouden vooral gebruikt worden door landvoogdes Margaretha van
Parma en haar eerste minister Granvelle. De prins van Oranje en de graaf van
Egmont zochten in deze periode al contact met het Spaanse hof via hun eigen
alternatieve kanalen. Tegelijkertijd verbleef de graaf van Horn aan het koninklijke
hof in Spanje. Deze verschillende communicatiekanalen van de leden van de
Brusselse regentschapsregering vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. 

Tisnacq en Courtewille in Spanje: 
‘Regentes’ der Nederlanden?

Om de communicatie tussen de Nederlanden en het koninklijk hof na zijn vertrek
in 1559 soepel te laten verlopen, nam de koning een aantal maatregelen. Allereerst
stelde hij zijn halfzuster Margaretha, hertogin van Parma, aan als zijn plaats -
vervanger in de Nederlanden. Als landvoogdes zou zij in de Nederlanden het
landsheerlijk gezag uitoefenen, hoewel Filips door middel van enkele instructies

beperkingen stelde aan haar bevoegdheden. Margaretha zou worden geflankeerd
door de collaterale raden, waarvan de Raad van State het belangrijkste adviesorgaan
voor politieke kwesties was. In die Raad zetelden Oranje en Egmont, maar ook



Granvelle, die als vertrouweling van Filips naar voren geschoven werd als
Margaretha’s voornaamste raadsheer. Aan het koninklijke hof werden 
daarnaast enkele personen in stelling gebracht die vanuit Spanje de 
communicatie met Brussel zouden coördineren. Dat waren Charles de Tisnacq, 
raadsheer-zegelbewaarder, en Josse de Courtewille, zijn eerste secretaris, die de
vorst in 1559 naar Spanje vergezelden.

De jurist Charles de Tisnacq was al sinds de jaren 1530 actief als raadsheer,
eerst van de Raad van Brabant en later van de Geheime Raad en de Raad van
State. Vlak voor het vertrek van Filips werd hij benoemd tot zegelbewaarder. 
In die hoedanigheid reisde hij met de koning mee naar Spanje. De raadsheer -
zegelbewaarder droeg zorg voor de officiële correspondentie met Brussel. 
Daarbij hoorde het ontcijferen of coderen van berichten, het vertalen van teksten, het
opstellen van aktes en het voorbereiden van dossiers voor de vorst. De zegelbewaarder
had ook een adviserende functie, maar of hij daadwerkelijk werd geraadpleegd en
of zijn adviezen veel gewicht in de schaal legden, hing af van de vorst.273 Josse de
Courtewille maakte in de jaren 1550 carrière onder de hoede van Viglius en
Granvelle.274 Het feit dat hij het Castiliaans machtig was, droeg ertoe bij dat hij
werd aangesteld als secretaris ‘suyvant la personne du roy,’ zodat hij kon optre-
den als tolk.275 In 1567 keerde hij terug naar de Nederlanden om de hertog van
Alva te dienen, onder andere als secretaris van de Raad van Beroerten.276 Beiden
hadden dus carrière gemaakt tijdens de landvoogdij van Maria van Hongarije
(1531-1555) en hadden bovendien hechte banden met de kleine groep ambtenaren
die tijdens Maria’s laatste jaren de touwtjes in handen had gehad.277

Eenmaal in Spanje kregen de beide ambtenaren ook de openvallende functies
van de Orde van het Gulden Vlies te vervullen. In 1561 werd Courtewille griffier
en een jaar later werd Tisnacq thesaurier van de orde, beiden op voordracht van
Filips.278 Alleen de kanselier, sinds 1562 Viglius, bleef voorlopig gestationeerd in
de Nederlanden. Voor de positie van thesaurier had Granvelle nog zijn eigen
secretaris Pedro de Aguilón naar voren geschoven om zo de Spaanse inbreng in de
Orde te vergroten. 279 Filips voer een behoudender koers en liet de Ordefuncties in
handen van Nederlanders, maar greep de aanwezigheid van de beide bureaucraten
in Madrid aan om de bureaucratie van de Orde aan het hof te verankeren.280

In de periode direct na 1559 kreeg de routine voor de ambtelijke communicatie
tussen Filips en Margaretha vorm. Tisnacq en Courtewille vonden hun draai 
als scharnier tussen het koninklijke hof – voorlopig in Toledo – en de 
regentschapsregering in Brussel. De landvoogdes correspondeerde tot 1562 vrij-
wel uitsluitend door middel van dit kanaal met Filips en volgens de conventies
die golden voor de correspondentie tussen de heer der Nederlanden en zijn
plaatsvervanger. Dat betekende dat zij haar brieven in het Frans liet opstellen en
naar Tisnacq in Spanje stuurde. Tisnacq stuurde de brieven door naar de koning,
al of niet in vertaling. Zoals gebruikelijk was Frans de voertaal voor Nederlandse
zaken; Margaretha had zich nog niet de gewoonte eigengemaakt haar meer 
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persoonlijke gedachten over de Nederlandse politiek in het Italiaans aan 
haar broer te sturen. Tisnacq en Courtewille waren de spil in de Franstalige 
correspondentie tussen Filips en Margaretha, waartoe ook Granvelle toegang had,
zoals een marginale opmerking van zijn hand in een brief van Tisnacq aan
Margaretha bewijst.281 Het belangrijkste probleem waarmee de landvoogdes te
kampen had, was dat de communicatie haar niet vlot genoeg verliep. Eén van de
belangrijkste taken van het tweetal werd dan ook de brieven van Margaretha
steeds weer onder de aandacht van de koning te brengen en zo snel mogelijk een
antwoord te bemachtigen.282 De correspondentie werd daarnaast geïntensiveerd
toen Filips in september 1560 een reguliere koerier instelde.283 Dat betekende dat
er voortaan iedere eerste dag van de maand een koerier naar de Nederlanden zou
vertrekken en vice versa. Later werd deze reguliere koeriersdienst uitgebreid tot
tweemaal per maand.284

Tisnacq en Courtewille hielden zich in Spanje niet alleen bezig met het 
organiseren van de briefwisseling, maar ook met inhoudelijke, financiële zaken. 
Al voor Filips terugkeerde naar Castilië, was duidelijk dat geld een van de ernstige
problemen was waarvoor de Nederlandse regering zich gesteld zag.285 Gedurende
de oorlog tegen de Fransen hadden de schulden zich opgestapeld. In 1559 waren
nog altijd niet alle troepen betaald, terwijl de fragiele vrede met de zuiderburen
een versterking van de grenssteden noodzakelijk maakte. De onderhandelingen
met de Staten-Generaal om het nodige geld te genereren waren nog niet afgesloten
toen Filips in 1559 in Zeeland aan boord ging en bleven daarna dan ook hoog op
de agenda staan. Zodra de koninklijke stoet Toledo had bereikt, barstte dan ook
een drukke correspondentie los tussen koning en landvoogdes over de geldkwestie.

Tisnacq en Courtewille werden echter niet toegelaten tot de vergaderingen
van de Spaanse Raad van State. Meestal bezochten ze de koning persoonlijk en
bespraken met hem de punten die Margaretha te berde had gebracht. In de regel
had Filips daarover dan al zijn standpunt bepaald na de Raad van State te hebben
geraadpleegd. Dit persoonlijke contact met de vorst ontnam Tisnacq en
Courtewille de kans om de Nederlandse kwesties met andere raadsheren te
bespreken, zodat er weinig ambtelijke contacten bestonden tussen de twee
Nederlandse ambtenaren en hun Spaanse collega’s. In de drukke correspondentie
van Tisnacq en Courtewille met Filips en Margaretha ontbreken zodoende de
namen van Filips’ leidende adviseurs. Vooral het geringe contact met Gonzalo
Pérez springt in het oog; die was tenslotte als Spaanse secretaris van State belast
met de Noord-Europese Habsburgse bezittingen. Een enkele keer kwamen
Tisnacq en Courtewille wel bij hem over de vloer, zoals blijkt uit de nieuwtjes die
zij in het logies van Pérez opdeden,286 maar de enige kwestie waarover de drie
gezamenlijk beraadslaagden, lijkt de instelling van een vaste koerier naar de
Nederlanden te zijn geweest.287

De enige Spaanse hoveling-bureaucraat met wie Tisnacq en Courtewille wel
veel contact hadden, was Francisco de Eraso, secretaris van State en Financiën, die
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veelvuldig voorkomt in hun correspondentie met Margaretha.288 Eraso speelt een
prominente rol in de historiografie over de factiestrijd aan het hof van Filips.289

Tijdens de eerste jaren van diens regering was het hof verdeeld tussen cliënten en
verwanten van de hertog van Alva en van de prins van Eboli.290 Beide factielei-
ders onderhielden een nauwe band met de belangrijkste secretarissen in de
Castiliaanse bureaucratie. Gonzalo Pérez was verbonden aan Alva, terwijl Eraso
Eboli’s naaste medewerker was. Eraso’s macht was gebaseerd op zijn expertise in
financiële zaken. De koning zelf rekende financiën niet tot zijn specialiteiten, 
maar vertrouwde daarvoor op zijn secretaris. Over de exacte distributie van de 
beschikbare gelden besliste de koning vaak zelf, maar hoe en door wie dit geld
precies op tafel moest worden gelegd delegeerde hij graag aan Eraso. Welke 
leningen moesten worden afgesloten met welke handelshuizen, met welk 
onderpand de factor in de Nederlanden dit geld kon werven, hoe dit geld ter
hand moest worden gesteld aan de contadores, bijvoorbeeld om de troepen te
financieren die de Spaanse soldaten zouden vervangen;291 dit waren allemaal
zaken die in koninklijke çedulas moesten worden vastgelegd, anders konden de
betrokken ambtenaren niet in actie komen. Deze details werden uitgewerkt door
Eraso, die ook de bevoegdheid had de bijbehorende documenten op te stellen.292

Filips’ notoire onvermogen te delegeren gold niet voor financiële zaken, waarin hij
Eraso de vrije teugel gaf. Aangezien de Brusselse regering vooral met financiële
problemen kampte, vonden er regelmatig besprekingen plaats tussen Eraso en de
twee Nederlandse ambtenaren, die verder relatief geïsoleerd opereerden.

Het kleine bureau dat Tisnacq en Courtewille met hun staf bemanden lijkt een
eerste aanzet tot het oprichten van een Raad van de Nederlanden. Dat een 
dergelijke Raad pas in 1588 daadwerkelijk opgericht werd, wekt enige bevreemding.
De afwezigheid van een dergelijke raad contrasteert immers met de houding van
Filips ten opzichte van zijn Italiaanse gebiedsdelen. Zodra hij in 1554 Milaan en
Napels van zijn vader erfde, richtte de jonge vorst immers een Raad van Italië op,
die later ook bevoegd werd voor Sicilië.293 Voor de Nederlanden moest men 
wachten op het initiatief van Alexander Farnese, hertog van Parma, die in 1588
landvoogd van de loyale Nederlanden was. Toch past het eenzame werk van
Tisnacq en Courtewille goed binnen de regelingen die bestonden voor de 
verschillende Italiaanse gebiedsdelen tijdens de regering van Karel V, vóór de
oprichting van de Raad van Italië. Geen van de Italiaanse territoria had toen 
een Raad voor zichzelf. Milaan, Napels en Sicilië hielden juist vast aan hun 
onafhankelijke status en verzetten zich tegen integratie in overkoepelende raden,
zoals de Raad van Aragon. Steeds wanneer pogingen daartoe werden ondernomen,
rezen luide protesten. De Italiaanse gebiedsdelen hadden alle hun eigen, 
geïsoleerde vertegenwoordigers aan het keizerlijke hof, die functioneerden als
persoonlijke raadsheren van de vorst, zonder tot een raad te behoren. Deze 
zogenaam regentes maakten officieel deel uit van de adviesraad van de onderkoning
in het betreffende gebied, maar werden gedetacheerd aan het hof. In dat opzicht
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lijkt ook de positie die Tisnacq en Courtewille in Spanje bekleedden op de oude
Italiaanse constructie.

Het uitblijven van een Raad voor de Nederlanden wordt begrijpelijk als de
aard van deze nieuwe Raad van Italië in beschouwing wordt genomen. De oprichting
daarvan in 1555 was te danken aan de factiestrijd tussen de hertog van Alva en de
prins van Eboli. Eboli probeerde het overwicht te breken dat de Alva-factie tijdens
de regeringsperiode van Karel V in Italiaanse zaken had veroverd. Tot 1547 stond
secretaris Francisco de los Cobos aan het hoofd van het staatssecretariaat voor
Spanje en Italië. Hij had veel invloed op de benoeming van onderkoningen in de
Italiaanse gebieden. Op die posten werden door zijn toedoen ook wel Castiliaanse,
maar vooral Italiaanse edelen benoemd die door middel van huwelijken gelieerd
waren aan Alva’s familie, de Toledo’s. De Toledo’s waren zeer verzwagerd met
een aantal Italiaanse geslachten. Eleonora van Toledo – een volle nicht van de 
hertog van Alva – was getrouwd met Cosimo I van Florence, haar broer García
was getrouwd met de dochter de markies van Pescara.294 Het netwerk van 
familiebetrekkingen werd dan nog uitgebreid door de huwelijken die de
Colonna’s, verwanten van Pescara, met de Gonzaga’s sloten en de invloedrijke
positie van een aantal Toledo-kardinalen in Rome.295 De drie ‘Spaanse’ 
onderkoningen Pedro de Toledo (Alva’s oom), markies del Vasto (verwant aan
Pescara) en Ferrante Gonzaga waren zodoende door huwelijken allemaal aan de
Toledo’s en elkaar verwant. In samenspraak bepaalden Cobos en de onderkoningen
vervolgens welke personen in aanmerking kwamen voor de post van regente aan
het keizerlijke hof. 

Dit gesloten systeem van gunstenverlening dreigde te worden voortgezet 
tijdens de regering van Filips, aangezien Gonzalo Pérez, medestander van Alva,
Cobos opvolgde als secretaris voor Italiaanse zaken, en de hertog van Alva zelf
vele hoge posten in Italië kreeg. De enige manier voor Alva’s rivaal Eboli om dit
systeem open te breken, was het toevoegen van een extra bestuurslaag die hij zelf
kon manipuleren. Dit zou de Raad van Italië worden, waarin alle regentes verenigd
werden. De eerste secretaris van de nieuwe raad – tijdens Filips’ regering de
belangrijkste figuur van de meeste raden – was Diego de Vargas, een medestander
van Eboli. Ook de voorzitter, die pas in 1558 aangesteld werd, was een ebolista,
namelijk Eboli’s schoonvader de hertog van Francavila. 

Gezien deze politieke achtergrond van de oprichting van de Raad van Italië
wekt het geen verbazing dat er niet tegelijkertijd een Raad van de Nederlanden
werd opgericht. Met betrekking tot de Brusselse regentschapsregering speelden
immers dergelijke problemen niet en kon de oude keizerlijke methode van 
vertegenwoordiging die voorheen ook voor de Italiaanse gebiedsdelen had 
gegolden, zonder problemen worden voortgezet. Tisnacq en Courtewille 
functioneerden zodoende als leden van de Brusselse bureaucratie, gedetacheerd
aan het koninklijke hof, met als taak de communicatie tussen beide machtscentra
te coördineren.
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Francisco de Eraso’s ‘conexión flamenca’

Naast de ambtelijke georganiseerde communicatie tussen Brussel en Toledo, 
waarvan Margaretha gebruik maakte, bestonden er echter ook andere communi-
catiekanalen. Francisco de Eraso, die aan het koninklijke hof zo’n prominente rol
speelde in de contacten met Nederlandse ambtenaren daar, onderhield ook 
betrekkingen met de Brusselse raadsedelen Oranje, Egmont en later ook Horn. 
Hij onderhield de ‘Nederlandse connectie’ van de Eboli-factie.296 Door David
Lagomarsino zijn de contacten tussen Eraso en Oranje, Egmont en Horn uitgelegd
als een verbintenis tussen de Eboli-factie in Spanje en de anti-Granvellegroep in
de Nederlanden.297 Maar dat was niet de reden waarom deze contacten in 
eerste instantie tot stand kwamen, aangezien er in deze periode van een sterk 
anti-Granvellegevoel nog geen sprake was. De contacten hadden daarentegen hun
wortels in een aantal praktische omstandigheden die te maken hadden met de 
stationering van 3.000 Spaanse soldaten in de Nederlanden na 1559, dat zich ont-
wikkelde tot een heet politiek hangijzer.298

De zeer impopulaire aanwezigheid van deze soldaten aan de Franse grens
was één van de problemen waarvoor de Brusselse regentschapsregering zich
gesteld zag. De soldaten hadden tot 1559 gevochten tegen de Fransen en bleven
daarna achter in de Nederlanden. Er was dan wel vrede gesloten met de Fransen,
maar vertrouwen bestond er nog niet tussen Filips en de opvolgers van Hendrik
II. Een schending van het vredesverdrag bleef een mogelijkheid, en in dat geval
wilde Filips in de Nederlanden kunnen beschikken over zijn Spaanse veteranen.
De aanwezigheid van de Spaanse soldaten was wat Filips betreft ook noodzakelijk
om de onrustige buren te ontmoedigen de Nederlanden binnen te vallen.
Ondanks deze onschuldige verklaringen, riep het stationeren van deze veteranen
hevig en breed verzet op in de Raad van State.299 Naast wantrouwen tegen de
bedoelingen van Filips – wilde hij niet liever zijn eigen onderdanen dan de
Fransen onder de duim houden? – bestond er ook onduidelijkheid over de betaling
van de Spanjaarden, wat in een tijd van fiscale nood tot grote problemen kon 
leiden.300

Eén van de maatregelen die getroffen werden om de aanwezigheid van de
Spanjaarden acceptabeler te maken, was de aanstelling van Egmont en Oranje als
hun bevelhebbers. Oranje werd kapitein van het tercio van Julián Romero, terwijl
Egmont dat van Juan de Mendoza commandeerde.301 Van Egmont en Oranje 
werden geen militaire inspanningen gevergd; de oorlog met Frankrijk was 
voorlopig voorbij. Maar de administratieve problemen van de troepen waren 
aanzienlijk. De soldaten moesten betaald worden, terwijl de Nederlandse regering
met een chronisch gebrek aan middelen kampte. Uit Spanje was weinig te 
verwachten, aangezien Filips ook op het Iberisch schiereiland grote moeite had
geld te genereren.302 Het commando van de troepen was dus geen formaliteit;
Oranje hield zich bezig met de rechtspraak over de soldaten en werd, om daarover
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de juiste beslissing te kunnen nemen, door Romero uitgebreid geïnformeerd over
de organisatie van zijn tercio en de competenties van de verschillende officieren.303

Door het accepteren van het commando over deze troepen kregen Egmont en
Oranje te maken met de Spaanse functionarissen die bij de troepen betrokken
waren, in de eerste plaats hun kapiteins. Oranje en Julián Romero bouwden een
tamelijk goede band op. Ook na het vertrek van de troepen (1561) hield het contact
tussen beide niet op. Nog in 1562 berichtte Romero, inmiddels vanuit Spanje, over
de Turkse dreiging in het Middellandse Zeegebied – de belangrijkste reden
waarom Filips zijn tijd niet aan de problemen in de Nederlanden kon wijden.304

Na het vertrek van de troepen stuurde Romero nog een soldaat naar Oranje die in
de Nederlanden wilde blijven met het verzoek hem een positie te geven in Oranjes
ordonnantiebende. Romero herhaalde het verzoek eenmaal, maar dankte Oranje
in een later schrijven voor een gunst die de prins een zekere Miguel Hernández
had betoond. Was Oranje ingegaan op het verzoek van Romero?305 Romero’s
bereidheid om Oranje steeds op de hoogte te houden van wat hij aan het hof zag,
vooral met betrekking tot de oorlog tegen de Ottomanen, lijkt daarop te wijzen.306

Ook vroeg Romero Oranje een oogje te houden op zijn kinderen en hun
Nederlandse moeder.307 Oranje liet Romero zelfs een ketting als afscheidsgeschenk
geven, zodat Romero die ‘por amor de Vuestra Señoría’ zou dragen.308

Ook kapitein Jordán de Valdés kreeg een aanbevelingsbrief van Oranje mee.309

Een dergelijke briefwisseling is tussen Egmont en zijn luitenant Juan de Mendoza
niet aan het licht gekomen, maar de graaf raakte eveneens betrokken bij de
Spanjaarden onder zijn bevel. Ook Egmont voorzag een Spaanse soldaat van een
aanbevelingsbrief op zijn terugreis naar Spanje.310 In 1560 maakte hij zich druk
over de uitbetaling van de troepen (zoals verwacht leverde dit problemen op) en
bood aan de kosten uit eigen kas voor te schieten.311 Interessant genoeg nam hij
deze zaak niet rechtstreeks op met de landvoogdes, Margaretha van Parma, of de
koning zelf, maar wendde hij zich tot de rekenmeester van de Spaanse troepen, 
de contador Cristóbal de Castellanos. Deze besprak het plan van Egmont met zijn
superieur Francisco de Eraso in Madrid. 

Dat Cristóbal de Castellanos een belangrijke rol zou gaan spelen in de 
communicatie tussen ‘Madrid’ en ‘Brussel’ had te maken met een samenloop van
omstandigheden. Als functionaris van de twee Spaanse tercios die in 1559 waren
achtergebleven in de Nederlanden, kwam hij in aanmerking voor de positie van
intermediair tussen Eraso en de heren, nadat duidelijk was geworden dat Egmont
en Oranje bevelhebbers van deze troepen zouden worden. Door de financiële 
problemen trad de contador Castellanos op de voorgrond, zodat hij ook 
daadwerkelijk regelmatig contact had met Oranje en Egmont. Niet alleen sprak hij
met de beide bevelhebbers over de problematische betaling van de troepen, 
ook werd hij door de regentes bij de vergaderingen van de Raad van State
geroepen.312 Omdat Castellanos vooral persoonlijk en dus mondeling contact
onderhield met de heren, is er geen correspondentie overgeleverd tussen de 
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contador en de adellijke leden van de Raad van State. Daar staat tegenover dat
Castellanos van zijn gesprekken met de edelen gedetailleerd verslag deed aan zijn
superieur Francisco de Eraso, diens chef in de contaduría, waardoor we toch zicht
hebben op de inhoud van deze contacten. Via Castellanos werd Eraso het eerste
aanspreekpunt aan het hof voor de Brusselse raadsedelen.

Eraso zag de mogelijkheden van deze contacten. Uit de correspondentie van
Castellanos en Eraso blijkt dat de twee Spanjaarden een cliënt-patroon relatie
onderhielden, die te typeren is als ‘armeluis cliëntelisme’313, waarbij Castellanos
voor zijn bestaanszekerheid afhankelijk was van Eraso. Eraso wilde optimaal
gebruikmaken van Castellanos’ positie als liaison tussen het Spaanse hof en de
Nederlandse raadsadel. Dit blijkt wel uit Castellanos’ carrière in de Nederlanden.
Toen de Spaanse soldaten in januari 1561 vertrokken, was de verwachting dat 
ook de twee contadores zouden vertrekken. 314 Castellanos petitioneerde zelf ook 
dikwijls voor een andere functie, ofwel in het huishouden van Eraso, ofwel in een
financiële functie in Castilië of elders.315 Zijn collega Alonso del Canto kreeg zelfs
Margaretha van Parma zover dat zij nog in maart een aanbevelingsbrief voor hem
schreef voor als hij weer in Spanje zou zijn.316 Maar er werden nieuwe taken voor
de twee ambtenaren gevonden, namelijk het afhoren van de rekeningen van de
Spaanse factor. De Brugse Spanjaard Juan López Gallo had sinds 1557 de kroon als
factor gediend. Dit hield in dat hij leningen afsloot op de Antwerpse geldmarkt
met de (toekomstige) Castiliaanse domein- en belastinginkomsten als onderpand.
In 1561 had López Gallo aangegeven dat hij zijn functie wilde neerleggen, en dat
betekende dat zijn administratie gecontroleerd moest worden door ambtenaren
van de contaduría. Castellanos en Del Canto kregen deze opdracht, die ze moesten
uitvoeren in samenwerking met Albert van Loo, een commies van de Nederlandse
Raad van Financiën.317 Het betrof een tijdelijke opdracht; in 1562 schreef
Margaretha aan Filips dat deze was afgerond.318 Maar ook daarna keerde
Castellananos niet terug naar Spanje. Granvelle, die Castellanos als een vijand was
gaan beschouwen, merkte in 1564 venijnig op dat de contador in de Nederlanden
‘niets anders deed dan een dik salaris trekken voor weinig tot niets doen.’319

Wie daar belang bij hadden, meende Granvelle ook te weten: Castellanos’ padrinos,
zijn peetooms, die hem in de Nederlanden wilden houden. Tot deze padrinos
rekende Granvelle ongetwijfeld Eraso en Eboli, die te veel belang hadden bij
Castellanos’ aanwezigheid in de Nederlanden om hem te laten gaan, ook al had
hij niets anders meer te doen.

Historici als Lagomarsino, Parker en Escudero associëren de factie van Eboli
met de standpunten van Oranje, Egmont en Horn.320 Maar het vermeende bond-
genootschap dat tussen de heren en de ebolistas bestond, betekende niet dat Eraso
veel populariteit genoot onder de Nederlandse machtselite. In werkelijkheid werd
er veel over hem geklaagd. Emanuel Filibert van Savooien, landvoogd van de
Nederlanden tussen 1555 en 1559, voelde zich tegengewerkt door Eraso en wilde
liever geen zaken met hem doen.321 Ook een plan van Eraso om de contracten met
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de Duitse oversten te heronderhandelen zodat de vorst geld kon besparen, viel bij 
opliep.322 Zelfs Horn, van wie Eraso volgens Parker zelfs een vriend was, liet in
1566 zijn beklag doen bij de koning, onder andere over de laksheid waarmee
Eraso de uitbetalingen van zijn pensioenen ter hand genomen had.323

Het is lastig te achterhalen of de klachten terecht zijn en Eraso in zijn 
behandeling van financiële zaken steeds negatief stond tegenover Nederlandse 
verzoeken, vanwege de ondoordringbaarheid van de zestiende-eeuwse
Habsburgse financiële politiek en de moeilijke positie waarin Eraso zich bevond.
Wanneer er geen geld was, kon natuurlijk niemand uitbetaald worden. Zo klaagde
bijvoorbeeld de hertog van Alva, optredend als gouverneur en kapitein-generaal
in Italië in de jaren 1555-1557, steen en been over het gebrek aan geld waarmee hij
te kampen had tijdens zijn gouverneurschap.324 De hertog gaf Eraso hiervan de
schuld, waarmee zijn biograaf Maltby het hartelijk eens was, en had Eraso het
liefst geëxecuteerd gezien vanwege de kwestie. Daartegen heeft Rodríguez-
Salgado ingebracht dat Eraso nauwelijks iets verweten kan worden, omdat er 
eenvoudigweg geen geld beschikbaar was in de jaren ‘50. In 1557 moesten 
immers alle betalingen worden stopgezet. Alva’s pogingen om Eraso persoonlijk
verantwoordelijk te stellen voor het geldgebrek moeten volgens Rodríguez-
Salgado worden gezien als een agressieve aanval op de secretaris.325

Hetzelfde geldt wellicht voor de houding van Eraso ten opzichte van de
Nederlanders: geen onwil, maar onvermogen om de financiële noden te verlichten.
Toch vond Eraso af en toe de middelen om zijn bondgenoten wat toe te stoppen.
Granvelle noemde in 1559 Horn en Montigny als getuigen voor de discutabele
praktijken van Eraso. De beide broers zouden van de secretaris veel meer hebben
gekregen dan waar ze recht op hadden.326 Deze beschuldigen van Granvelle,
wiens relatie met Eraso in de jaren 1550 dramatisch verslechterde, kunnen de 
algemene indruk dat Eraso weinig voor de Nederlandse heren kon uitrichten op
financieel terrein toch niet helemaal uitwissen. Waarom zouden de Nederlandse
edelen in zee gaan met een persoon die op één van de belangrijkste werkterreinen
zo weinig voor hen kon uitrichten? Vanwege zijn positie in het koninklijke 
financiële apparaat was Eraso een onmisbare schakel in de mercedes-machine: 
toegekende gunsten werden door hem uitbetaald.327 Hoewel die machine werd
gekenmerkt door zijn betalingsachterstanden, was Eraso de enige persoon die hem
in beweging kon zetten. 

Al met al lijkt de conexión flamenca meer op een verstandshuwelijk dan 
op ware liefde. Dat wordt ook geïllustreerd door de moeizame start van de 
correspondentie tussen Eraso en Egmont. Al in december 1559 had Egmont een
schrijven van de Spaanse secretaris ontvangen. Egmont reageerde volgens de 
etiquette op de brief. Hij betuigde zich een gewillige dienaar van de Spaanse 
secretaris en dankte hem er hartelijk voor.328 Een latere brief van Egmont werd
echter nooit beantwoord; vanwege Egmonts slechte handschrift en wellicht
Eraso’s beperkte kennis van het Frans.329 Pas nadat Eraso gewezen had op de
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diensten die Castellanos zou kunnen bewijzen als vertaler en secretaris, kwam een
briefwisseling tot stand.330 Deze opstartproblemen wijzen erop dat Egmont en
Eraso nog niet eerder direct met elkaar hadden gecorrespondeerd en hun politieke
alliantie wellicht niet geworteld was in langdurig persoonlijk contact.

De redenen die Eraso aandroeg waarom de adel juist met hem zou moeten 
corresponderen, klinken ietwat tegenstrijdig met dit stroeve begin. Hij beriep zich
juist op zijn lange diensttijd in Brussel en Antwerpen om zich te kunnen presenteren
als een soort adoptief-Nederlander. Aangezien hij zestien jaar had doorgebracht in
de Nederlanden, kon hij zich laten voorstaan op zijn kennis van de Nederlanden
en op de sterke band die hij met het gebied had. Zoals hij zelf meermaals aan
Egmont schreef: ‘ik heb zoveel liefde voor die staten omdat ik er opgegroeid ben
en mijn kinderen er geboren zijn.’331 Dat opgroeien was overdreven; Eraso was in
de dertig toen hij naar de Nederlanden reisde. Waarschijnlijker is dat hij zich aan
de Nederlandse adel wilde presenteren als een betrouwbare partner, wie het
belang van de Nederlanden na aan het hart lag

Castellanos had tot taak de praktische kanten van de communicatie tussen
Spanje en de Nederlanden te organiseren. Hij correspondeerde immers, net als
andere Spaanse financiële ambtenaren in de Nederlanden, regelmatig met zijn
opdrachtgever.332 Hierbij is van belang dat Eraso geregeld zijn eigen koeriers
inzette en de financiële stukken niet meezond met de reguliere Taxiskoerier die
regelmatig op en neer ging tussen Brussel en Madrid. 333 Daardoor raakte deze
correspondentie niet vermengd met de correspondentie van Margaretha en
Granvelle, en dat had als bijkomend voordeel dat deze voor hen verborgen
bleef.334 Het kanaal liep vanuit Spanje via factor Juan López Gallo naar de
Nederlandse financiële centra. López Gallo had tot taak de brieven met alle 
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen naar hun uiteindelijke bestemming te
sturen.335 Terug verliep het via dezelfde schakels, getuige de vindplaats van veel
correspondentie van Nederlandse edelen met Eraso. Die brieven kwamen in 
meerderheid terecht in het archief van de bureaucratische afdeling waarover Eraso
de scepter zwaaide; de Raad van Financiën.336

Eraso bood Egmont en de andere edelen daarnaast Castellanos’ diensten als
vertaler en secretaris aan. Zo zou Castellanos, die kennelijk meertalig was, brieven
uit het Frans in het Spaans kunnen vertalen en kunnen uitschrijven. Egmont
maakte graag gebruik van deze diensten toen hij vermoedde dat Eraso moeite zou
kunnen hebben met het Frans en het in de Nederlanden gangbare gotische hand-
schrift.337 Niet alleen Egmont, die vanwege zijn positie als commandant van de
Spaanse troepen direct met Castellanos te maken had, gebruikte hem als secreta-
ris. Toen Eraso Egmont had laten weten dat de graaf gebruik kon maken van
Castellanos’ secretariële diensten, maakten ook andere edelen gebruik van dat
aanbod, zoals Horns broer Floris, baron van Montigny.338 Eraso stelde zodoende
zonder morren zijn eigen cliënten ter beschikking om het contact van de 
edelen met het hof mogelijk te maken. De postdienst van de Taxis familie die de 
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verschillende machtscentra van de monarchie verbond, bood voldoende ruimte
om twee mogelijk rivaliserende communicatiekanalen naast elkaar te laten
bestaan.

De adellijke communicatiekanalen 
tussen ‘Brussel’ en ‘Toledo’: Horn in Spanje

De Nederlandse heren beschikten naast Eraso over nog een intermediair aan het
koninklijke hof in de persoon van de graaf van Horn. Horn was al sinds 1549
actief als kapitein van de Nederlandse lijfwacht van Filips en diende actief in deze
functie tot 1561.339 Dat betekende dat hij steeds in het gevolg van Filips verbleef;
op diens eerste reis door de Nederlanden (1549-1551), naar Engeland (1554) en,
met enige vertraging, weer terug naar Castilië (1560).340 In 1559 werd Horn 
bovendien benoemd tot admiraal-generaal van de Nederlanden, een functie met
een indrukwekkende geschiedenis. Deze functie was al zeventig jaar uitgeoefend
door leden van een bastaardtak van de hertogelijke familie van Bourgondië, 
waarvan de laatste telg in 1558 kinderloos was overleden. Van 1540 tot 1558 was
de functie bovendien gekoppeld aan het stadhouderschap van Holland en
Zeeland. Tijdens de ambtstermijn van Horn nam het belang van de functie sterk af
vanwege het einde van de oorlogen met Frankrijk. In 1561 werd de Nederlandse
oorlogsvloot zelfs verkocht.341 Dat betekende echter niet dat de functie geheel
inhoudsloos was. Horn stond aan het hoofd van de vloot die Filips in 1559
terugbracht naar het Iberisch schiereiland en zou ook de vloot die in 1561 de
Spaanse soldaten wegvoerde uit de Nederlanden uitrusten en organiseren.

Ondanks zijn nieuwe functie reisde Horn niet direct met Filips mee naar
Spanje. In eerste instantie belette de ziekte van zijn echtgenote Walburgis zijn 
vertrek. Hoewel het niet duidelijk is of Walburgis uiteindelijk meeging, had Horn
wel toestemming gekregen haar mee te nemen. Hij kon dus niet vertrekken zolang
ze er te slecht aan toe was om te reizen.342 Daarnaast zal de graaf op tegen de 
kosten van het verblijf;343 Filips moest zowel Eboli als Eraso inzetten om de graaf
over te halen naar Spanje te komen. Uiteindelijk trokken de eer om ‘als eerste van
mijn natie verkozen te worden om bij de koning te verblijven’ en het vooruitzicht
van beloningen voor zijn moeite hem toch over de streep.344 Op 19 mei 1560 vertrok
Horn uit de Nederlanden; maar op 30 september 1561 was hij alweer op weg terug
naar huis.345

In Spanje zou Horn naast zijn hoffuncties ook superintendant voor Nederlandse
zaken worden.346 Dat was mogelijk een invloedrijke positie, aangezien Horn één
van de Nederlandse edelen was die het Castiliaans beheerste en een lange staat
van dienst had aan het hof. Horns hofdienst had ongetwijfeld bijgedragen aan zijn
talenkennis en aan zijn goede persoonlijke band met de koning. Toen Filips nog 
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in de Nederlanden was, zouden de andere edelen vanwege die goede band juist 
hem het woord hebben laten doen wanneer er onaangename zaken met de koning
besproken moesten worden.347 Een andere verklaring voor Horns woordvoerder-
schap kan zijn dat hij van alle edelen het beste het Castiliaans beheerste en om die
reden het gemakkelijkst converseerde met de vorst. Die verklaarde immers wel
dat hij het Frans verstond, maar om een gesprek te voeren moest zijn gespreks-
partner wel het Castiliaans machtig zijn; de taal waarin de vorst antwoordde. 

Horns verblijf in Spanje wordt over het algemeen echter negatief beoordeeld.
De graaf werd dan wel benoemd tot lid van de Raad van State als superintendant
voor Nederlandse zaken, deze functie betekende geenszins dat Horn zich veel
bezig zou houden Brusselse kwesties, laat staan dat hij op dat terrein Filips’ 
voornaamste raadgever zou zijn. Het was een functie ‘zonder wezenlijke
inhoud.’348 De enige zaak waarbij Horn betrokken werd, was Margaretha’s ver-
zoek om Spaans geld teneinde in de Nederlanden het hoofd te kunnen bieden aan
de financiële chaos.349 Al snel zou zijn gebrek aan invloed de ergernis van de 
graaf hebben gewekt en hij vroeg de koning om opheldering over zijn verblijf.
Filips gaf hem ten antwoord dat wanneer er behoefte bestond de mening van de
graaf te horen, hij uitgenodigd zou worden die te geven. Na dit gesprek zou de 
gedesillusioneerde graaf onophoudelijk aan zijn terugkeer naar de Nederlanden
hebben gewerkt, waar hij vol frustratie weer arriveerde.350 Het enige positieve
aspect van zijn reis was het bedrag van 400.000 ducaten dat hij meenam, een 
welkome som voor de financieel belaagde regering der Nederlanden.351

Vanwege het gebrek aan bronnen is het lastig Horns verblijf in Spanje te duiden.
Toch zijn er wel wat opmerkingen toe te voegen aan het hierboven geschetste
beeld. Horn was inderdaad teleurgesteld over zijn missie, omdat hij nauwelijks bij
de beraadslagingen van de Raad van State betrokken werd en, naar eigen zeggen,
pas na zes maanden enige zaken te bespreken kreeg.352 Maar over de financiële
kwestie die hij wél te behandelen kreeg, moet niet te laatdunkend gesproken 
worden. Zoals gezeld was geldgebrek het grootste probleem waarmee iedere
Habsburgse regering te kampen had; het domineerde de correspondentie van
Filips en Margaretha in de jaren 1559-1561. Niet alleen in Brussel, maar ook in
Spanje hadden de schulden zich jarenlang opgestapeld. Filips en zijn Raad van
Financiën gingen bepaald niet over één nacht ijs bij het besteden van de schaarse
middelen. Bovendien behelsde de financiële kwestie verschillende zaken. 
Horn sprak mee over slepende kwesties als de achterstallige soldij voor de
Nederlandse soldaten, de schulden die de steden waren aangegaan ten behoeve
van de regering en de problemen rond de uitbetaling van jaargelden aan Duitse
oversten en vorsten.353 Hoewel de 400.000 dukaten die de graaf meebracht de
financiële problemen niet oplosten, bracht het geld wel enige verlichting.
Overigens vielen Horn meer taken toe dan zijn beperkte lidmaatschap van de
Raad van State. Hij had ook zijn verplichtingen als kapitein van de Nederlandse
lijfwacht te vervullen, wat op zichzelf een volwaardig hofambt was.354
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Horn zou besloten hebben terug te keren naar de Nederlanden nadat de
koning hem duidelijk te verstaan had gegeven dat hem wel om zijn mening
gevraagd zou worden als daar behoefte aan was.355 Deze uitspraak van Filips was
wellicht niet bedoeld als een sneer naar de Nederlandse graaf. Immers, aan het
koninklijk hof nam de koning de beslissingen en het was zijn prerogatief zich te
laten adviseren door de personen die de koning daar toestemming voor gaf. Dat
hij advies diende in te winnen, behoorde tot de ongeschreven regels van het
koningschap, maar de vorst bepaalde zelf door wie, waarover en wanneer hij
geadviseerd wenste te worden. Al in de Bourgondische periode werden de leden
van de provinciale curiae steeds meer behandeld als ambtenaren, die de vorst
dienden zolang dat hem behaagde.356 De samenstelling van de Spaanse Raad van
State is overeenkomstig vaag. Filips bediende zich niet van een vaste groep 
raadsheren, hoewel de pool waaruit hij koos klein was. Vaak liet hij vraagstukken
door een aantal bij naam genoemde personen bespreken. Niet iedereen die 
officieel toegetreden was tot de Raad van State werd bij deze beraadslagingen
betrokken. Gonzalo Pérez, de secretaris van de Spaanse Raad van State, beklaagde
zich in april 1560 dat de Raad van State sinds de terugkeer van het hof in Castilië
nog maar twee keer in zijn geheel bijeen was gekomen.357 Pérez bekritiseerde het
functioneren van de Raad, omdat deze, met zestien leden, zijns inziens veel te
groot was. Filips liet zaken echter niet bespreken door alle raadsheren, maar koos
zelf de personen uit aan wie hij de bespreking van een probleem toevertrouwde.

De positie van een raadsheer van State aan het hof verschilde enigszins met
die van een raadsheer in Brussel, waar de edelen gewend waren met landvoog-
dessen te maken te hebben. De landvoogdes had instructies gekregen over hoe om
te gaan met de Raad van State, die één van de collaterale raden, dus benevens de
landvoogdes, was. Aangezien deze instructies deels openbaar gemaakt werden,
konden de raadsheren er ook rechten aan ontlenen of op zijn minste aanspraken
op baseren. De positie van raadsheren tegenover de koning zelf was echter veel
zwakker dan tegenover zijn plaatsvervanger. Dat Filips Horn meedeelde dat hij
zijn mening mocht geven wanneer de koning daarom vroeg, klinkt om die reden
in de context van de Castiliaanse bestuurscultuur in de jaren 1560 minder bruusk
dan in de oren van hedendaagse historici.

Horns positie als superintendant voor Nederlandse zaken bood de 
achterblijvende heren in Brussel weinig mogelijkheden om via de graaf hun 
wensen effectief te bepleiten. Twee maanden vóór de aankondiging van zijn 
terugkeer schreef Margaretha aan Filips dat de heren erop aandrongen één van
hen naar het hof te sturen, omdat ze het gevoel hadden dat hun brieven geen
effect sorteerden!358 Had Horn met zijn goede betrekkingen met Eboli en Eraso
daar dan geen enkele rol in kunnen of willen spelen? Het is een curieuze uitspraak,
te meer daar Horns biografen ervan uitgaan dat Horn een goede band met Filips
had.359 Was deze band dermate verslechterd dat de Brusselse regering Horn niet
inschakelde om hun brieven kracht bij te zetten? Of was het een kwestie 
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van bevoegdheden? Horn was als raadsheer afhankelijk van de koninklijke 
bereidwilligheid om naar zijn adviezen te luisteren. Uit zichzelf mocht hij niet
spreken, een regel die voor alle koninklijke raadsheren gold. Voor een gezant,
zoals de Brusselse heren opperden, golden echter andere regels, ook wanneer het
niet om vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden ging. Het diplomatieke
verkeer werd in de zestiende eeuw gereguleerd door een aantal conventies. Als de
Brusselse regering een edelman uit de Raad van State naar Spanje zou sturen met
de uitdrukkelijke instructie bepaalde zaken met de vorst te bespreken, kon zelfs
Filips er niet omheen om naar de gezant te luisteren. 360 Een dergelijke gezant
werd door de edelen in de Brusselse raad al in 1561 als effectiever gezien dan een
permanente superintendent aan het hof, die door de vorst genegeerd kon worden. 

Een andere mogelijke dimensie van het verblijf van Horn in Toledo is afwezig
in de overgeleverde bronnen, namelijk zijn functioneren als gunstenmakelaar. 
Er is bijvoorbeeld geen correspondentie bekend van andere Nederlandse edelen,
die gebruikmaakten van Horns aanwezigheid aan het hof om zaken onder de 
aandacht van de koning te brengen. Dat men wellicht wist dat Horn nauwelijks
werd betrokken bij de raadsvergaderingen is daarvoor geen afdoende verklaring.
Aan een koninklijk hof bestonden immers ook andere, informele manieren om een
doel te bereiken. Daarvoor droeg het patronagesysteem zorg, dat bij uitstek wordt
gekarakteriseerd door zijn informaliteit. Horn hoefde de koning niet persoonlijk 
te spreken, als hij zijn zaken ook kon laten behartigen door Eboli of Eraso, met wie
hij kennelijk op goede voet stond. Of Horn ook daadwerkelijk gebruikmaakte van
zijn goede contacten met beide hovelingen is echter onmogelijk vast te stellen op
basis van het overgeleverde bronnenmateriaal. 

Alleen op het persoonlijke vlak deed Horn wel enkele zaken, maar van een
succes kunnen we op dit terrein evenmin spreken. Het lukte de graaf weliswaar
het opperjachtmeesterschap van Gelre te verkrijgen, als compensatie voor het feit
dat hij het stadhouderschap over het hertogdom aan de graaf van Megen had
moeten laten. Ook zijn bastaardbroer Rogier hield een mooie benoeming over aan
Horns verblijf aan het hof, namelijk het coadjutorschap van de abdij van St. Vaast,
hoewel deze mede tot stand was gekomen door de voorspraak van Margaretha
van Parma.361 Het is echter twijfelachtig dat deze gunsten voor Horn voldoende
waren. Het opperjachtmeesterschap was minder lucratief dan een stadhouderschap
en was niet meer dan een doekje voor het bloeden. Voor Horns diensten als 
superintendant werd hem een gage beloofd, evenals voor zijn functie van kapitein
van de koninklijke lijfwacht, maar de Spaanse schatkist was te uitgeput om hem
deze sommen ook daadwerkelijk uit te keren. Jaren later zou de graaf zich nog
beklagen over de trage uitbetaling. 362 Deze financiële kwesties waren voor 
Horn des te belangrijker, omdat hij van de Nederlandse heren de armste was.363

Hij was in grotere mate dan Oranje of Egmont afhankelijk van zijn ambten om zijn
inkomsten aan te vullen. Tegelijkertijd had hij minder lucratieve ambten dan zijn 
collega’s, die immers beide stadhouder waren, maar moest hij wel hogere kosten
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maken als hoveling in Madrid. Om zijn verblijf aan het Spaanse hof te kunnen
bekostigen zonder zijn patrimonium onherstelbaar uit te putten, was het 
noodzakelijk dat hij regelmatig financiële gunsten ontving. Het uitblijven van
ayudas de costa was dan ook fnuikend. Als hoveling op jacht naar gunsten was zijn
Madrileense verblijf weinig succesvol.

Horns verblijf aan het hof kan echter niet worden omschreven als oneervol.
Dit blijkt vooral uit het feit dat hij bij zijn terugkeer de opdracht kreeg namens de
vorst onderhandelingen te voeren met de Duitse overste Günther van Schwarzburg.
Dit was, zoals uit het vervolg zal blijken, niet alleen voor de koning, maar ook
voor de Nederlandse edelen een missie van belang.

Conclusie

De vorm die de communicatie tussen het hof in Spanje en de Brusselse regering
kreeg, volgde in grote lijnen de manieren waarop tijdens de regering van Karel V
de afstand tussen het keizerlijk hof en de Italiaanse gebiedsdelen overbrugd was.
De bureaucratische kanalen die daarvoor in het leven werden geroepen, 
gecoördineerd door Tisnacq en Courtewille, volstonden voorlopig voor de 
landvoogdes. Haar enige zorg was dat de koeriers niet regelmatig genoeg op en
neer reisden, waaraan door het instellen van een standaardzending één- en later
tweemaal per maand in principe een eind werd gemaakt.

De heren in de Nederlanden konden weinig gebruik maken van de aanwezig-
heid van Horn aan het Spaanse hof. Een actieve gunstenmakelaar lijkt de graaf in
Madrid niet te zijn geweest. Het lukte hem zelfs niet voor zichzelf voldoende 
gunsten te verwerven om zijn verblijf te kunnen bekostigen, zodat hij vroegtijdig
terugkeerde. Oranje en Egmont beschikten echter wel over hun eigen kanaal dat
via de Spaanse financiële ambtenaren in de Nederlanden naar het koninklijk hof
liep. Cristóbal de Castellanos vervulde een spilfunctie door brieven van de edelen
via de financiële koeriers naar Spanje te zenden en aan zijn superieur Francisco de
Eraso verslag te doen van hun gesprekken. Nadat was gebleken dat Horn aan het
hof nauwelijks invloed kon uitoefenen, moesten de edelen wel gebruikmaken van
deze Spaanse ambtenaren. De correspondentie via Castellanos was echter vooral
een praktische oplossing voor het probleem van afstand en drukte geen sterke 
ideologische band uit tussen de heren en Eraso. Een eventueel bondgenootschap
tussen de ebolistas en de Nederlandse heren was nog erg zwak. 
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